
افزودنی های بتن 



چرا از افزودنی های شیمیایی استفاده میکنیم؟
و زمان روانی بتن بدون تغییر در آب طرحافزایش کارایی

 آب کاهندگیدستیابی به مقاومت مشخصه به واسطه

 با کاهش آب آزادنفوذپذیریکاهش

سرعت بخشی به زمان گیرش بتن در بهره برداری های سریع

 افزایش مقاومت بتن در سیکل های ذوب و یخبندان
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افززیا کارززی ا وا زززایاافززیا کا
ریهکامقززا اآبا ززایا/امقزا اآبا

ریهکامقزا اری ا و
تأخیرااا یاتسر عازمییاگیرش
آباانزاختگومشخصیتااصالحا
جزاشزگوریهکاپز زها
ریهکانرخاحرا تازا و

بتن شیمیایی از افزودنی های اثرات استفاده 

پمپاپذ ری هبودا
ریهکانرخاافتااسالمپ
تنو هبوداتوانی واپرداختاسطوح 
سززززیختا تیاهززززییاخززززی ااا

 اشاهییانو یااجرا

:سخت شدهمالتو بتن اصالح خواص :(هتاز)در حالت خمیری مالتو بتن اصالح خواص 
مقیامتاهییامکینیکوافیا کا
یجلوگیریاازاخو دگوا خکاآ مها ت
یامقیامتاد ا را راسزیکاهیافیا کا

ذابااا خبنزای
رززیهکاانزززازهانیشززواازانم اهززییا

 خازدا
خی سیختا تیاهییا
سیختا تیاهییانمی

ی واریهکاانبسیطانیشواازااارزنکاللیز
سنگزانهاهی

مقیامتاسی شواااضر ه هبودا
تیاهییا نگوتولیزا 
زیشریهکاجمعاشزگوانیشواازاخش ا
نفوذپذ ریریهکا
ییاافیا کاسرعتارسبامقیامتاد اسن
رم



نده انواع بنیان های روان کننده و فوق روان کن

سولفوناتمالمین سولفوناتنفتالین سولفوناتلیگنو اترکربوکسیالتپلی 



مشخصات افزودنی پایه مالمین
 درصد می باشد40تا 20بین صورت عرف معموال مقدار مواد جامد به.

ذاتا زودگیر می باشدمالمین.

 درصد می باشد20حداکثر میزان کاهش آب نسبت به نمونه شاهد در روانی برابر حدود.



نفتالینمشخصات افزودنی پایه 
 درصد می باشد40تا 20بین عرف معموال مقدار مواد جامد به صورت.

باشدنرمال می ذاتا نفتالین.

 می باشددرصد 20برابر حدود حداکثر میزان کاهش آب نسبت به نمونه شاهد در روانی.



لیگنو و مشخصات آن
لیگنو از صنایع چوب و مواد قنددار تولید می شود.

 درصد می باشد40تا 20مقدار مواد جامد به صورت عرف معموال بین.

 درصد است20حداکثر میزان کاهش آب به صورت عرف حدود.

دارددیرگیریدارای اندکی خاصیت ذاتاساختارشبه واسطه لیگنو.



یالتپلی کربوکسمشخصات افزودنی پایه 
 درصد می باشد50تا 20درصد جامد این مواد به صورت عرف در بازه.

 باشدپلی کربوکسیالت ذاتا زودگیر می.

 درصد می باشد30معموال حدود میزان کاهش آب این نوع فوق روان کننده نسبت به نمونه شاهد در یک روانی برابر



:دهروان کنن/مکانیزم عملکرد مواد کاهنده آب

جذب سطحی به ذرات سیمان؛

 ژه در بهه وی-ایجاد روانی)نیروی دافعه الکترواستاتیک

؛(پایه های پلی مالمین و پلی نفتالین سولفونات

 به ویژه در پایهه های-ایجاد روانی)نیروی دافعه استری

؛(پلی کربوکسیالت و پلی اکریالت

 (نیبسته به جرم مولکولی ماده افزود)ممانعت فضایی



Dispersion of cement particles by a water-reducing admixture,
(a) before addition, (b) after addition



کربوکسیالتپلی 
 ل است که متصمولکول پلی کربوکسیالت یک پلیمر دارای ساختار شانه ای می باشد و این ساختار دارای یک شاخه اصلی می باشند و قسمت هایی دیگری به آن

.شاخه های جانبی نام دارد

 می درصد دارای بیشترین میزان پوالریزاسیون است که نشان دهنده بیشترین میزان انتقال الکتریکی25-20این ماده دارای خاصیت قطبی بوده و در محلول آبی
.باشد بهترین ساختاردارای طول زنجیره اصلی بلند، دانسیته شاخه های جانبی کم است





حباب زای بتن و نحوه عملکرد در بتن
ایجادجهتاستبتن،افزودنیهوازایحبابافزودنیماده

هکبتندرهوامیکرونیزهیکنواختوکرویمنظمهایحباب
.شودمیپخشبتنیمخلوطدرایزنجیرهبصورت

یخازناشیتخریببرابردربتنمقاومتودوامافزایشباعث
.گرددمیذوبویژههاینمکوزدگی

سیکلبرابردر،بتنعمرافزایشونفوذپذیریکاهشمنظوربه
.شودمیافزودهبتنیمخلوطبهانجمادوذوبمکررهای

دبلنزنجیرهخودسریکدربتنهواسازحبابافزودنیماده
.استقطبیجزءدارایخوددیگرسردروهیدروکربنی

قطبیغیرسروداردآبدرقرارگیریبهتمایلقطبیسر
حباب،هاگیریجهتاین.داردهوادرقرارگیریبهتمایل
.کندمیپایدارشوندمیبتناختالطواردکهراهایی

هایترکیبچوب،رزینوهانمک:شاملدهندهتشکیلمواد
چربهایاسیدنفتی،هایاسیدهانمکصابونی،



هاکننده روانبندیطبقه



هاکننده روانفوقبندیطبقه



هاکننده روانابربندیطبقه



عوامل اصلی مؤثر بر انتخاب نوع و درصد مصرف روانساز

 ظ مقاومت های مکانیکی، پارامترهای دوام، روانی مورد نیاز، مدت زمان حف]الزامات آیین نامه ای و انتظارات موجود از ویژگی های بتن بر اساس نیاز هر پروژه
([مجموع زمان حمل و جایدهی بتن)کارایی مورد نیاز 

(وزش باد-رطوبت نسبی-سردسیری-گرمسیری)ویژگی های منطقه آب و هوایی پروژه

ویژگی های سنگدانه های مصرفی

(توزین و تخصص افراد)دقت کارگاه

(نوع قرارداد)نحوه پرداخت هزینه به پیمانکار

اقتصادی شدن طرح اختالط بتن



بزرگترین عامل  افلزاید دوا 
. ن استساختن بتنفوذناپذیربتن 





طریقازتراکمافزایش:دوامافزایشدرژل هااصلیسازوکار
:عاملسهبرمستقیماثر

(روانسازماده)سیمانبهآبنسبت-1

(پوزوالنیمواد)C-S-Hبلورهایتولیدافزایش-2

پرکننده هابابتنتخلخلوفضاهاکردنپر-3



هاژلبندیطبقه



با تشکر از توجه شما
.و نظرهای شما هستیمسوال ها شنیدن مشتاقانه منتظر 


